
نمی شود آنچه را که دیده یا شنیده بد تفسیر کرد بلکه می توان 
نوعی بی توجهی یا س��هل انگاری پنداش��ت اما اگر بارها تکرار 
ش��د حسابش جداست زیرا می توان به جز سر به هوایی نام های 

تازه ای هم برای آن یافت. 
تیت��ر روزنام��ه کیهان و بالطبع اکثریت رس��انه های کش��ور و 
منطقه و جهان به جز آن هایی که با اس��ام ضدیت علنی دارند 
پیرام��ون واقعه بزرگ و اربعین آن بود درحالی که معدودی آن 
را نادیده یا پیش پاافتاده فرض کردند و گذش��تند. س��ال قبل 
یکی از تارنماهای ارگانی درس��ت روز پس ازاین تحول جهانی 
با انتش��ار خبری پیرامون »چهارمین زن نویس��نده تأثیرگذار 
در تاریخ ادبیات جهان« را آغاز نمود که بد نیس��ت ش��رح آن 
را بازنش��ر نماییم زیرا امس��ال و همین روزه��ا و همان تارنما 
اولین خبر خود را به برنامه رادیویی »سام اصفهان« و »مطرح 
ک��ردن کاندیدات��وری پیش��روی اصفهان برای عضویت ش��هر 
دوس��تدار کودک« اختصاص می دهد تا بازهم همچون س��ال 
قبل از وس��عت انتشار حماسه اربعین جا بماند! این خبرگزاری 
ارگانی س��ال گذشته و درس��ت یک روز پس از اربعین مطلب 
خ��ود را با تیتر »رولینگ؛ از مرز خودکش��ی ت��ا چهارمین زن 
تأثیرگذار در ادبیات جهان« روی س��ایت گذاشته تا مخاطبان 
بدانند آنچه می تواند اهمیت داش��ته باشد چیست در حالی  که 
اگر نخورده اند نان گندم که دیده اند دس��ت م��ردم! و اینگونه 
اصول و فروع دین به حاش��یه می رود! متن خبر درج ش��ده در 
تارنمای شهرداری اصفهان درست یک روز پس از اربعین سال 
گذش��ته به این شرح اس��ت تا قضاوت با کسانی باشد که سواد 

رسانه ای الزم را کسب کرده اند. 
در طول تاریخ چند هزارساله تمدن بشری، عادت معهود بر این 
بوده که نقش نیمی از افراد جامعه یعنی زنان در تحوالت مهم 
اجتماعی، سیاس��ی، علمی، هنری و دیگر ش��اخه های اندیشه 
بشری نادیده گرفته  شده و در خوش  بینانه ترین حالت، نقشی 
فرعی و در حاش��یه برای آنان منظور ش��ده اس��ت. به گزارش 
خبرن��گار ایمنا، حاش��یه ای کردن نقش زنان در حالی اس��ت 
که بس��یاری از جنبش های مهم اجتماعی و سیاس��ی در نقاط 
مختلف جهان اساس��اً با رهبری و هدایت برخی زنان ش��اخص 
ش��کل گرفته، پیش رفت��ه و حتی به تحول��ی عظیم در جامعه 
محل رخ دادن آن انجامیده اس��ت. بر این اس��اس، خبرگزاری 
ایمنا می کوشد در سلسله گزارش هایی به معرفی برخی از این 
زن��ان تأثیرگذار بپردازد و نگاهی به حرکت های جس��ورانه  این 
نخبگان مؤنث داشته باشد تا الهام بخش اعتماد به زنان در بین 
خود آن ها و نیز از س��وی کسانی باشد که هنوز به توانایی های 
بان��وان با دیده تردید می نگرند. رولین��گ؛ الهام بخش کودکان 
کمتر کس��ی پیدا می ش��ود که اس��م »هری پاتر« با آن چوب 
جادویی اش را نشنیده باشد. بیش از دو دهه است که کودکان، 
نوجوان��ان و حتی بس��یاری از بزرگس��االن مس��حور و مفتون 

کتاب ها و فیلم های ساخته شده درباره این کودک خجالتی و دو 
همکاس��ی بازیگوشش هستند و بی صبرانه انتظار قسمت های 
بعدی ماجراجویی حماسی و تاش های خستگی ناپذیر قهرمان 
نوجوان داس��تان، برای غلبه بر مشکات و نقاط ضعف روحی و 
جس��می وی را می کش��ند. اما چیزی که شاید این میان کمتر 
به آن توجه ش��ود، خالق این دنیای رؤیایی، حماسی و پیچیده 
باش��د. »جو آن رولینگ« معروف به »ج��ی . کی.رولینگ« در 
س��ال ۱۹۶۵ در حومه شهر بریس��تول انگلستان متولد شد. او 
کودکی ش��اد بود و از هم��ان دوران به ن��ام خانوادگی »پاتر« 
عاقه خاصی داش��ت. از همان کودکی دوست داشته نویسنده 
باش��د و هرازگاهی هم می نوشت، اما اوایل کمتر موفق می شد 
که نوش��ته خوبی ارائه دهد. وقتی شش ساله شد، یک داستان 
جالب درباره یک خرگوش نوشت و نام آن را »خرگوشی به نام 
خرگوش« گذاش��ت. وقتی مادرش از داستان خوشش آمد و از 
آن تعریف کرد، رولینگ به او جواب داد: »پس چاپش کنیم!« 
خ��ود رولینگ در ادامه این خاط��ره می گوید، گفتن این حرف 
از زبان یک کودک شش س��اله بس��یار عجیب بود، اما من واقعاً 
نمی دانم آن موقع این حرف از کجا آمده اس��ت. پس ازاین که 
رولینگ مدرس��ه اش را تمام کرد، در امتحان ورودی دانش��گاه 
آکسفورد ش��رکت کرد، اما پذیرفته نش��د. پدر و مادرش او را 
تش��ویق کردند تا در دانش��گاه اِکستر انگلس��تان، زبان فرانسه 
بخواند. در س��ال ۱۹۹0 پس از فارغ التحصیلی از دانش��گاه، در 
سازمان عفو بین الملل به عنوان منشی و مترجم مشغول به کار 
ش��د و بعد از دو سال با یک روزنامه نگار پرتغالی به نام »ژورگه 
آرانتس« آش��نا شد. هر دو آن ها به س��بک نویسندگی »جین 
آستین« )نویس��نده معروف انگلیسی( عاقه داشتند. رولینگ 
با هزاران امید و آرزو به ژورگه عاقه مند شد و در همان زمان 
باهم ازدواج کردند. حاصل این ازدواج دختری به نام »جسیکا« 
بود، اما پس از گذش��ت دو سال، جو آن متوجه شد همسرش 
مرد رؤیاهای او نیس��ت. ژورگه با او به شدت بدرفتاری می کرد، 
به اندازه ای که خش��ونت و رفتارهای او سبب کافگی و عصبی 
شدن رولینگ شده بود. سرانجام در سال ۱۹۹۳ آن دو پس از 
یک دعوای س��خت، که باعث شد همسرش او را از خانه بیرون 
کند، از یکدیگر جدا ش��دند. طاق رولین��گ روی روحیات او 
تأثیرات منفی زیادی برجای گذاش��ت و باعث ش��د شغل خود 
را از دس��ت بدهد. او در س��ال ۱۹۹۳ به ادینبورو در اسکاتلند 
رفت، درحالی که افس��ردگی و سختی های زندگی او را به شدت 
تحت فش��ار قرار داده بود. چند بار اقدام به خودکشی کرد، اما 
هر بار خودکش��ی هایش ناموفق ب��ود. وضعیت روحی رولینگ 
به قدری وخیم بود که مدتی در آسایشگاه بستری شد. او شغلی 
نداش��ت؛ به همین دلیل دخترش را با کمک هایی که از خیریه 

می گرفت، بزرگ می کرد. 
همه اطرافیانش به این نتیجه رس��یده بودند که مابقی زندگی 

»جو آن رولینگ« در فقر و بدبختی خواهد گذشت و عاقبتش 
جز اس��ارت دائمی بر تخت آسایشگاه روانی از فرط افسردگی 

و جنون نخواهد بود.

رولینگ با انتخاب سختی روبرو بود. بحران های روحی و روانی 
و فش��ار اقتصادی کمر او را خم کرده بود. در این میان با خود 
به راه ها و تصمیم های پیش  رو فکر می کرد. یا باید به داش��تن 
چنین زندگی فاکت باری عادت کند و دختر پنج ساله اش را با 
اعانه های کلیسا و کمک هایی که خیریه ها مختلف با اکراه به او 
می داند و هرلحظه امکان قطع آن ها وجود داش��ت، بزرگ کند؛ 
امری که طبیعتاً برای ش��خصیت زن تحصیل کرده ای چون او 
بسیار سخت و آزاردهنده می نمود. فشار چنین زندگی چندین 
بار او را به خودکش��ی و تمام ک��ردن چنین کابوس هایی وادار 
کرده بود یا راه دیگری که پیش  رو داشت، شروع دوباره زندگی 
و آغاز حرفه ای جدید بود. چیزی که در ش��رایط روحی و مالی 
حال حاضر او بسیار سخت و حتی غیرممکن به نظر می رسید. 
اما »جوآن رولینگ« امر غیرممکن را انتخاب کرد. »هری پاتر« 
متولد می ش��ود در س��ال ۱۹۹0 اولین ایده هری پاتر به ذهن 
او رس��ید بود. بنا به گفته های خودش در یک س��فر طوالنی با 
قطار، این ایده به ذهن او خطور کرد و همان جا شخصیت های 
داس��تان را در ذهن پروراند. اولین چیزی که به ذهن رولینگ 
رسید، داستان یک پسربچه بود که خودش نمی دانست جادوگر 

اس��ت. قطار حدود چهار س��اعت تأخیر داش��ت و رولینگ هم 
هیچ خودکار یا مدادی همراهش نبود. خودش می گوید »برایم 
خیلی س��خت بود، چون هی��چ خودکاری نداش��تم و خجالت 
می کش��یدم آن را از کس��ی قرض بگی��رم.« به محض اینکه به 
مقصد رس��ید و وارد آپارتمانش شد، ایده اولیه داستانش را بر 
روی کاغ��ذ پیاده کرد. ایده ای که در جریان طوفان های بعدی 
زندگ��ی او مثل طاق و افس��ردگی های بعدازآن به فراموش��ی 
سپرده ش��ده بود. در زمان اوج فش��ارهای روحی و هنگامی که 
تصمی��م گرفته بود زندگی را از نو آغاز کند، ناگهان به یاد ایده 
داستانش افتاد و تصمیم گرفت آن را به داستان خودش تبدیل 
نی بود ت��ا برای مدتی  کند. ابتدا نوش��تن برای او چون مس��کِّ
دردهای زندگی رقت بارش را تس��کین ده��د و تمرکزش را از 
جهان واقعی دردها و رنج ها به دنیای خیال بکش��اند، اما اندک 
زمانی که از نوشتن داس��تان گذشت، نویسندگی به مهمترین 
بخش زندگی او تبدیل شد و تمام انرژی خود را بر آن متمرکز 
کرد. ش��ب ها که دخترش ب��ه خواب می رفت، ب��ه کافه محل 
می رف��ت تا ب��ر روی کتابش کار کن��د. درراه موفقیت باالخره 
موفق ش��د اولین کتاب خود را به پایان برساند. رولینگ کتاب 
خود را به چندین انتش��اراتی فرس��تاد. حدود دوازده مؤسسه 
بزرگ انتشاراتی کتابش را رد کردند، اما یک انتشاراتی کوچک 
قبول کرد که آن را چ��اپ کند. برای اولین کتاب ۱۵00 یورو 
به عنوان دس��تمزد به رولینگ پرداخت ش��د. انگیزه اتمام این 
کتاب ازآنجایی نشأت می گرفت که دخترش از فصل اول کتاب 
خیلی به هیجان  آمده بود و ذوق داش��ت زودتر بداند داس��تان 
به کجا ختم می ش��ود. رولینگ اولی��ن کتابش را با نام »جوآن 
رولینگ« امضا کرد، اما صاحب انتش��ارات بلومزبری به او گفت 
که کتابش را بانامی مس��تعار امضا کند؛ زیرا در آنزمان جوانان 
از کتابی که نویس��نده آن زن باش��د، اس��تقبال نمی کردند. به 
همی��ن دلیل از آن به بعد روی کتاب های هری پاتر نام »جی.

کی.رولینگ« ثبت ش��د و همین نام روی او باقی ماند. در سال 
۱۹۹۶ اولین س��ری کتاب ه��ای هری پاتر به ب��ازار رفت و در 
عرض چند هفته تمام کتاب ها فروخته ش��د. بعدازاین موفقیت 
یک انتشارات آمریکایی حق چاپ را از رولینگ به ارزش ۱00 
ه��زار یورو خریداری کرد. اولین جل��د کتاب هری پاتر با تیراژ 
۱۲0 میلیون نس��خه در سراس��ر دنیا به فروش رسید. در سال 
۱۹۹8 ای��ن کتاب به اولین فیلم از س��ری فیلم های هری پاتر 
تبدیل ش��د. رولینگ در سال ۲0۱۶ آخرین کتاب از مجموعه 
هری پاتر را به چاپ رس��اند. همه هش��ت کت��اب او با  فروش 
میلیونی در سراس��ر دنیا با اس��تقبال بی نظیر خواندگان روبرو 
ش��د و به بیش از ۵۳ زبان زنده دنیا ترجمه شده است. آمارها 
نشان می دهند کتاب های او پرفروش ترین کتاب های چاپ شده 
در سراسر دنیا تا به امروز است. تمامی کتاب های او با مشاوره 
خ��ود وی به فیلمنامه تبدی��ل و فیلم های معروف هری پاتر از 

آن ها س��اخته شد و با اس��تقبال بی نظیر بینندگان در سراسر 
دنیا روبه رو شده اس��ت. داستان های آموزنده ای که بسیاری از 
آن ها با الهام از زندگی واقعی خودش به رش��ته تحریر درآمده 
اس��ت، آن چنان صمیمی و با پرداختی ماهرانه نوشته شده که 
خواندگان را تا انتهای داستان اسیر خود می سازد. داستان های 
او تقریب��اً تمامی جوای��ز معتبر دنیا را از آن خود کرد اس��ت. 
ازلحاظ مالی نیز ف��روش کتاب های او و همچنین اقتباس های 
س��ینمایی از آن ها توانسته ثروت هنگفتی برای وی به ارمغان 
بی��اورد، تا جایی که مجله »فوربس« که ب��ه اخبار ثروتمندان 
جه��ان می پردازد، در س��ال ۲0۱۴ میادی او را در فهرس��ت 
زن��ان ثروتمند جهان با ثروتی بالغ بر یک میلیارد دالر قرار داد. 
جالب اینجاس��ت که سال بعد یعنی ۲0۱۵ میادی، این مجله 
وی را از فهرست ثروتمندان خارج کرد، چون او مبلغ هنگفتی 
از ثروتش را به خیریه ها و بنیادهایی که از زنان بی سرپرس��ت 
حمای��ت می کنند، اهدا کرده بود. این امر به محبوبیت بس��یار 

بیشتر او در میان طرفدارانش منجر شد.
 چهارمی��ن زن نویس��نده تأثیرگ��ذار در تاری��خ ادبیات جهان 
جی.کی. رولینگ در سال ۲0۱۴، به عنوان چهارمین زن نویسنده 
تأثیرگذار در تاریخ ادبیات جهان معرفی شد. اراده شگفت انگیز 
او در غلبه بر افسردگی کشنده ای که می توانست به مرگ او در 
گمنامی و فاکت منجر شود، و شجاعت تحسین برانگیزش در 
ش��روع دوباره زندگی و گام نهادن در مس��یر موفقیت، داستان 
اصلی او اس��ت. داستان زندگی این زن شجاع در عالم واقعیت 
در کنار داستان خیالی و حماسی شخصیت های ساخته ذهنش 
در کتاب هایش، می تواند و باید الهام بخش بس��یاری در سراسر 
جهان به خصوص زنانی باشد که هرروز با مشکات زندگی، فقر 
و تضییع حقوق خود دست وپنجه نرم می کنند. او زندگی خود 
را اینگونه توصیف می کند: »چرا درباره شکست حرف می زنم؟ 
خیلی س��اده، به این دلیل که شکس��ت، فاصله گرفتن از غیر 
ضروری��ات بود. دیگر س��عی نکردم در ظاهر ب��ه خودم بگویم: 
م��ن چیزی بیش ازآنچه بودم هس��تم. در این زمان همه توانم 
را صرف تمام کردن تنها کاری کردم، که برایم اهمیت داشت. 
اگر من پیش تر در چیزی موفق شده بودم، شاید هرگز صاحب 
ع��زم و اراده ای نمی ش��دم، که به پیروزی ای برس��م که معتقد 
ب��ودم به آن تعلق دارم. من آزاد ش��ده ب��ودم، زیرا بزرگ ترین 
هراس��م صورت بیرونی پیدا کرده بود و م��ن هنوز زنده بودم. 
هنوز دختری داشتم که او را می پرستیدم. یک ماشین تحریر و 
یک فکر بزرگ داشتم و درنتیجه، زمین لرزان زیر پایم پایه ای 
محکم ش��د، تا زندگ��ی ام را روی آن بازس��ازی کنم. بعضی از 
شکس��ت ها در زندگی گریزناپذیر اس��ت. امکانش وجود ندارد 
بدون اینکه در کاری شکست بخورید، زندگی کنید، مگر آنکه 
آن قدر بااحتیاط زندگی کنید، که دیگر نتوانید نامش را زندگی 

بگذارید و آن نیز به نوعی شکست خوردن است.«

صاحبامتياز: علي  یوسف پور 
مديرمسئول: محمد پیرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 چهارشنبه  1 آبان 1398  شماره 5151 

اذان ظهر: 11:49 اذان مغرب: 17:37 اذان صبح فردا: 4:53  طلوع آفتاب فردا: 6:18

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران 

°20 °13
مشهد 

°21 °9
قم 

°22 °12
یزد

°26 °14

 
نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پاک ۱۶ 

نمابر: 88007۵7۵  تلفن: 880۱۳870-۶ 
شاپا: ۳۹۴7 - ۲008 كدپستي: ۱۴۳8۶۳۴87۱ 

سازمانآگهيها: 8800۶۹۶۹ 
چاپ: کارگر ۶۶8۱7۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


امامعلیعليهالسالم:

هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد و جز از گناه خود نترسد.

وز حدیث ر

هدایت الهی، توفیق از س��وی پروردگار، کم��ک در کارها، فتوح در میدان های 
گوناگون - به وسیله گناهانی که ما انجام می دهیم، راهش بسته می شود. گناه، 

میان ما و رحمت و تفّضات الهی، حجاب می شود. رهبرانقالب

اهواز
°36 °23

فانوس: 

گزارش

نخوردیم نان گندم که دیدیم دست مردم!
حسن  روانشید

روزنامه نگار پیشکسوت

 www.setadiran.ir

www.setadiran.ir
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